
Literárne príbehy je potrebné posielať na:
hvezdarpartizanske@gmail.com
hvezdap@hvezdaren.sk

Hvezdáreň v Partizánskom
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja

Mesto Partizánske
v zastúpení primátora mesta Partizánske

FANTASY  ASTEROID DAY

VEREJNÁ 
KNIŽNICA 
MICHALA 
REŠETKU
v TRENČÍNE

Vyhodnotenie literárnej súťaže  september 2022 

Zapoj sa do literárnej súťaže  o najlepší vedecko-fantastický
príbeh na tému „planétky“ - alias asteroidy, kométy a ďalšie

tajuplné malé telesá blízkeho i ďalekého vesmíru

Si žiak/žiačka 2.stupňa ZŠ alebo strednej školy s túžbou napísať a 
publikovať svoje vlastné literárne dielo? 

Súťaž prebieha v období        február – jún 2022 
 

„Asteroidy hrajú vo vedeckej fantastike
niekoľko potenciálnych rolí, predovšetkým
ako miesta, ktoré by mohli ľudia kolonizovať,
ako zdroje na ťažbu minerálov, ako
nebezpečenstvo, s ktorým sa stretávajú
vesmírne lode pohybujúce sa medzi 
dvoma ďalšími bodmi a ako hrozba predvoma ďalšími bodmi a ako hrozba pre
život na Zemi v dôsledku možného dopadu“
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Propozície súťaže :  
 

DEŇ ASTEROIDOV – literárna sci-fi súťaž na tému asteroidy – planétky 

Vyhlasovateľom a organizátorom literárnej súťaže je Hvezdáreň v Partizánskom 
Organizátor súťaže určuje súťažný poriadok, program a koordináciu súťaže a zabezpečuje 
vyhlásenie výsledkov súťaže.  
 

POSLANIE A CIELE SÚŤAŽE 
 

Cieľom  súťaže je zvýšiť povedomie širokej verejnosti  o vážnej a tichej hrozbe, ktorú pre 

ľudstvo predstavujú asteroidy. 
 

ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE 
 

Súťaže sa môže zúčastniť fyzická osoba – žiaci II. stupňa Základných a stredných škôl 
Trenčianskeho samosprávneho kraja 
 

PRIEBEH A HODNOTENIE SÚŤAŽE 
 

Texty musia obsahovať :  priezvisko, meno, názov diela. Vo formáte pdf alebo .doc 
(.docx) treba zaslať elektronickou poštou na e-mailovú adresu vyhlasovateľa: 
hvezdap@hvezdaren.sk, hvezdarpartizánske@gmail.com Uzávierka prijímania súťažných 
textov je 30. jún 2o22.  
 

Texty bude hodnotiť porota, ktorá udelí ceny autorom najúspešnejších textov. Ocenených 

autorov budeme kontaktovať telefonicky, alebo e-mailom. Porotu, ktorá bude hodnotiť 
súťažné texty menuje vyhlasovateľ súťaže. Rozhodnutia poroty sú konečné a nie je 
možné voči nim podať odvolanie ani využiť iný opravný prostriedok.  
 

Ceny do súťaže venuje Hvezdáreň v Partizánskom, mesto Partizánske, knižnice v podobe 
3D predmetov, kníh atď. 
 

PODMIENKY SÚŤAŽE 
 

Formát textov: maximálne 5 rukopisných normostrán v elektronickej forme zaslané na 
elektronickú poštu usporiadateľa. Jednotlivec sa môže zapojiť s jedným textom. Každý 
účastník je zodpovedný za obsah textov.  K zaslaným prácam je nutné pripojiť prihlášku 
do súťaže. / viď. príloha / 
 

Súťažný text musí obsahovať tieto údaje:  

- meno a priezvisko  
- vek autora  
- názov textu  
- kontaktná adresa, e- mail  
- telefónne číslo  
 
Všetky texty musia byť pôvodné, zaslané autorom textu, alebo ním poverenou 
osobou. 
 

     Organizátor si vyhradzuje právo na ich archiváciu. 
 
ČASOVÝ HARMONOGRAM SÚŤAŽE 
 

Vyhlásenie súťaže: február 2022  
Uzávierka súťaže:   30. jún 2022 
 

Predpokladaný termín vyhlásenia výsledkov súťaže: september 2022 
Predpokladaný dátum odovzdania cien víťazom: september 2022 
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ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA 
 
Organizátor si vyhradzuje právo s konečnou platnosťou rozhodovať o všetkých 
záležitostiach týkajúcich sa tejto súťaže.  
 
Vyhlasovateľ súťaže príspevky autorom nevracia 
 
Zapojením sa do súťaže dáva účastník organizátorovi súhlas s tým, že je oprávnený 
okrem iného, najmä na účely realizácie súťaže, jej propagácie a vyhodnotenia, bezplatne 
použiť meno, priezvisko a ďalšie zložky osobnostných práv a práv duševného vlastníctva 
účastníka, ktoré môžu vzniknúť z účasti v tejto súťaži. 

Vyhlasovateľ si ponecháva právo upraviť, doplniť či zmeniť podmienky súťaže. Informácie 
o tom budú aktuálne zverejňované na stránke : www.hvezdaren.sk 
Vyhodnotené poviedky budú uverejnené na webovej stránke vyhlasovateľa 
a v astronomickom časopise Kozmos. 
 
............................................................................................................................    
 
 
Prihláška do literárnej súťaže   -  FANTASY DEŇ ASTEROIDOV  
(e-mail: hvezdap@hvezdaren.sk, hvezdarpartizanske@gmail.com) 
 
 
 

Meno a priezvisko: ....................................................................................... 

 
Vek:............................................................................................................ 

 
Adresa bydliska:........................................................................................... 

 
E-mail:........................................................................................................ 

 
Telefón:....................................................................................................... 

 
Názov textu:................................................................................................ 

 
.................................................................................................................. 

 
.................................................................................................................. 

 
 
Vyhlásenie:  

 
 
Vyhlasujem, že som autorom prihlásenej práce a mám na ňu neobmedzené 
autorské právo. Súhlasím s podmienkami súťaže v súlade s propozíciami. 

 
 
Dňa:  
 
 
 
Vlastnoručný podpis :  
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